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गाजय फोरत नाशी 



एके काऱी, खूऩ ऩूली, एक भुरगा 
आणण एक भुरगी  खेऱत शोत.े  



"भरा बूक रागरी आशे,” भुरगा म्शणारा. 
“भाझ्माजलऱ खाण्मावाठी काशी नाशी.”  
“भाझ्माजलऱ एक वपयचंद आशे,” भुरगी म्शणारी.  

“ऩण भरा वपयचंद नको,” भुरगा म्शणारा.  
भरा लाटतं की गाजय आणण्मावाठी फागेत जालं.” 
“ भी इथंच थांफत!े” भुरगी म्शणारी. 



भग भुरगा फागेत गेरा, तो एक गाजय 
ओढू रागरा. जेव्शा तो ओढे तवे्शा,  
 

तो उवे ककवी की आलाज़ वुनाई देती. 

“भरा खाऊ नको!” गाजय म्शणारे, “जय तू 
भरा खाल्रे तय भरा खूऩ दुुःख शोईर.” 



 शे ऐकून भुराने उडीच भायरी. तो म्शणारा, 
“शे गाजय शोऊच ळकत नाशी, भरा  

भाहशत आशे गाजय फोरू ळकत नाशी.” 
“तुरा शे नक्की भाहशत आशे?” कुत्राने 
वलचायरे, त ेततथंच आयाभ कयत शोतं.  



“काम?“ भुरगा म्शणारा. “आता भाझ्माळी  

कोण फोरतं आशे? इथं अजून कोण आशे?” 
“शो,“ कुत्रा म्शणारा. “इथं खुऩजण आशेत, 
गाजय आशे, आणण भी ऩण आशे.” 



 भुराने कधी फोरणाऱ्मा गाजयावलऴमी ककंला 
फोरणाऱ्मा कुत्र्मावलऴमी ऐकरं नव्शतं. तो खूऩ 
घाफयरा. तो रऩण्मावाठी झाडाच्मा भागे गेरा. 



“इथं नको रऩ,ू” झाड म्शणारं. 

भुराने ऩयत उडी भायरी, त्माने वलचायरं, “कोण 
भाझ्माळी फोरत आशे? झाड नाशी फोरणाय कायण  
भरा खात्री आशे की झाड ंकधी फोरत नाशी.” 



"इतकी खात्री नको फाऱगू,” झाड म्शणारे. 
“काम?” भुरगा म्शणारा, “इथं कोण आशे?”  

“शो,“ झाड म्शणारं. “गाजय आशे, कुत्रा आशे 
आणण भी ऩण आशे.” 



भुराने फोरणाये गाजय, फोरणाया कुत्रा, ककंला 
फोरणाऱ्मा झाडावलऴमी ऐकरं नव्शतं. तो खूऩ 
घाफयरा म्शणून तो भुरीरा ळोधामरा ऩऱारा.  



“तुरा खाण्मावाठी काशी मभऱारं का?” 
भुरीने वलचायरं. 

“नाशी,“ भुरगा म्शणारा. “जेव्शा-जेव्शा भी गाजय ओढण्माचा 
प्रमत्न केरा तवे्शा गाजय भाझ्माळी फोररं. भग एक कुत्रा 
भाझ्माळी फोररा आणण भग एक झाड भाझ्माळी फोररं.”  



भुरीरा भुरगा एकदभ उदाव लाटरा. “तू खूऩ लेऱ 
उन्शात कपयरा ना, आता तू घयी जाऊन आयाभ कय.”  

“शो, भरा आयाभाची खयंच गयज आशे,” भुरगा 
म्शणारा. 

जेव्शा भुरगा तनघून गेरा, तवे्शा भुरगी 
वपयचंद खामरा फवरी. 



“ककती भूखख भुरगा आशे!” वपयचंद म्शणारे, 
“प्रत्मेकारा भाहशत आशे की गाजय फोरत नाशी.” 

समाप्त 


